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школи І-ІІІ ступенів  № 119  

Деснянського району міста Києва 

про роботу в 2020 –2021 навчальному році 

 

  



1 . Загальні  положення 

 

 
   Наш навчальний заклад має досить давню історію. У 2021 році школі 

виповниться 61 рік. 

 У цьому приміщенні школа знаходиться з 1985 року. 

 Навчання відбувається тільки в першу зміну. 

 Школа має 3 спортивних зали, 2 комп’ютерних класи, бібліотеку, їдальню, 

актовий зал, медичний кабінет, кабінет щеплення, спальню для шести річок. 

 З 2005 року функціонує кімната Міжнародних зв’язків та музей                         

П. Воронька. Також обладнано кабінет, де зібрані матеріали щодо членства школи 

в Міжнародному проекті АШЮ в Україні. В 2009 р почав функціонувати сучасно 

обладнаний кабінет для впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво» (1-4,8-9 

класи). 

 З 1-го класу учні вивчають одну іноземну мову: англійську. 2020-2021 

навчальному році в закладі освіти сформовано 8-А,9-Б з поглибленим вивченням 

української мови, 9-А клас з поглибленим вивченням історії України. В 1-4 класах 

учні займаються хореографією, 4-В  класі вивчається навчальний предмет «Логіка 

та евристичне мислення». У 2020 – 2021 навчальному році 1-3 класи навчаються 

за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, 

розробленою О.Я. Савченко, 4-А,4-Б,5-А, 

5-Б,6-А,Б, 7-А класи навчалися за науково – педагогічним проектом «Інтелект 

України», 10- А, 11-А класах на профільному рівні вивчалися такі навчальні 

предмети, як українська мова та англійська мова, 10-Б,11-Б класах  на 

профільному рівні - українська мова та історія України.  

  Всього у школі        36  класи  

  Сьогодні в школі   924 учня 

  Директор школи Хара Лідія Степанівна 

 У школі працює згуртований творчий колектив освітян – однодумців, який 

налічує 52 педагогічних працівників. 

 З них : 

 - вчителів – методистів   -     5 ; 

 - старших вчителів          -    25 ; 

 - спеціалістів вищої категорії      - 32; 

          -  відмінників освіти        -      4; 

 - нагороджені грамотами МОНУ – 5. 
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2.   Доступність повної загальної освіти 

 
 

 

Заходи, які вживалися закладом. 

 
         На виконання Закону України “Про освіту”  школою ведеться систематична 

робота щодо створення умов для обов’язкового здобуття дітьми мікрорайону  

початкової, базової та повної середньої освіти.  

         В школі оптимальна організація навчально-виховного процесу відповідно до 

вікових, індивідуальних та гігієнічних норм, створені сприятливі умови навчання 

дитини в школі:  

♦  дотримання гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря; 

♦   зручний розклад уроків, дзвоників; 

♦  відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, сучасні методики навчання 

та виховання; 

♦   повноцінний та раціонально організований руховий режим;  

♦   мультіпрофільне харчування в  шкільній їдальні; 

♦   профілактичне медичне обстеження, оздоровлення учнів. 

        В школі було відкрито три 1-х класи  за програмою НУШ. Для учнів 1-х 

класів були  придбані сучасні меблі: стінки, одномісні столи, стільці, пуфи, 

осередки для творчості з шухлядами для конструктора «Лєго», килимки для 

ігрових куточків, телевізори, ноутбуки, принтери+сканери, дидактичний 

матеріал. 01.09.2020 року відкрито два 10-х класи. 

        За даними класного керівника Ткаченко Ф.Ш. всі випускники 11-х класів 

2019-2020 н.р.  працевлаштовані. 

       З метою контролю за охопленням навчанням випускників 9-х класів, 

класними керівниками Небесною Я.В., Ставровою Г.В., Костюченко С.Б. зібрано 

довідки з освітніх закладів, що підтверджують зарахування випускників та їх 

подальше навчання (довідки в наявності). 

       Таким чином, 100% випускників 11-х класів працевлаштовані, а випускників 

9-х класів підтвердило своє навчання для здобуття повної середньої освіти, що 

свідчить про якість  проведеної роботи. 

З метою  запобігання дитячої бездоглядності в школі проводились наступні 

заходи: 

- щомісячна перевірка букви «Н» в журналі; 

- щотижневі рейди «Перший урок», «Останній урок»; 

- постійний контроль класних керівників за відвідуванням учнями занять та 

своєчасне встановлення  причини відсутності учнів у школі; 

- заповнення вчителями «Журналу обліку відсутніх учнів в школі»;                

-контроль за відвідуванням занять дітьми, які належать до «групи ризику», з боку 

адміністрації школи; 
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- щомісячний звіт про відвідування учнями занять у школі надається до 

Управління освіти. 

       Протягом 2020-2021 н.р. учнів, які без поважних причин пропускали 

навчальні заняття, не було. 

     Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної 

середньої освіти в мікрорайоні школи немає. 
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   Колектив школи працює над науково – методичною темою: 

 

«Професійний розвиток педагога школи: досвід, співпраця, пріоритети Нової 

української школи». 

 

Розв’язує проблему:  

«Підвищення ефективності уроку, шляхом створення сучасного освітнього та 

інформаційно – розвивального простору в закладі загальної середньої освіти як 

необхідної складової якісної освіти» 

 

Шляхом: 

- створення умов для здорового мікроклімату в колективі і справжньої школи    

радості до кожного учня, умілого підходу до його серця і душі; 

- вияву глибокої поваги до кожного учня; 

- виховання позитивних емоцій; 

- виявлення творчо обдарованих дітей, застосування індивідуального і 

диференційованого підходу в процесі навчання. 
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3.  Освітній процес 

 
У 2020-2021 навчальному році методична робота школи була спрямована на 

реалізацію теми «Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети 

Нової української школи». Якісний склад методичної ради школи в 2019-2020н.р. 

майже не змінився. У школі працює  6 методичних об’єднань  вчителів та 1 

методичне об’єднання класних керівників 1-11 класів.  

Протягом 2020-2021 навчального року були проведені педагогічні ради: 

1. «Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2020-2021 навчальний рік 

та затвердження плану роботи педагогічного колективу на 2021-2022 

навчальний рік. Про дотримання педагогічної етики працівниками школи. 

Про підвищення педагогічної майстерності вчителів школи. Про 

організацію та проведення контрольних зрізів знань з навчальних предметів 

у 5-11-х класах у 2020-2021 н.р. Про порядок вивчення стану викладання 

навальних предметів у 2020-2021 н.р. Про результати участі випускників 

школи у ЗНО -2021 року. Про структуру 2020-2021н.р.». 

2. «Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу». 

3. «Здійснення внутрішнього моніторингу як передумова підвищення якості 

освіти» 

4. «Про вибір та замовлення підручників для учнів 4,8-х класів». 

5. Про проведення підсумкового оцінювання та організоване завершення 

2020-2021 навчального року». 

А також на   засіданнях педагогічної ради, розглядалися такі питання: 

- про дотримання правил техніки безпеки під час освітнього процесу та в 

позаурочний час; 

- про організацію харчування учнів; 

- про роль учнівського самоврядування в організації патріотичного 

виховання в школі; 

- про організацію індивідуального навчання хворих учнів; 

- про впровадження системи контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів; 

- про педагогічні технології як засіб забезпечення мети освітньої програми; 

- про стан роботи з профілактики ДТП; 

- про звільнення від державної підсумкової атестації учнів; 

- про формування 8 класу з поглибленим вивчення окремих предметів; 

- про переведення і випуск учнів та нагородження медалями, похвальними 

грамотами та листами. 

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 30.01.2014 № 62 «Про впровадження в практику 

роботи науково – педагогічного проекту «Інтелект України» в школі І – ІІІ 

ступенів № 119» 4-А,Б, 5-А,Б,6-А,Б, 7-А класи навчаються за науково – 

педагогічним проектом «Інтелект України», спрямованого на реалізацію 

«Державної   цільової      програми       роботи     з      обдарованою молоддю», який  
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передбачає створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої 

розв’язання складних завдань розбудови могутньої конкурентоспроможної на 

світовій арені держави є неможливим. З метою формування навичок правильного 

мислення та вміння їх застосовувати для подальшого успішного оволодіння 

суспільними та фаховими дисциплінами, в практичній діяльності взагалі. У 4-В 

класі вивчається навчальний предмет «Логіка та евристичне мислення» за 

Програмою навчального курсу з розвитку продуктивного мислення учнів 1-4 – х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендована листом МОН 

України від 11.09.2008 № 1/11-4277. У 2019-2020 році учні 1- 3- х класів 

навчаються за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої 

освіти, розробленою під керівництвом  

О.Я. Савченко, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки. 

У 2020-2021 навчальному році учителі та учні брали участь  у програмах та 

проектах (районного, міського, та міжнародного рівнів).  

У школі функціонує два комп’ютерних класи, обладнані мультимедійними 

системами. Інформаційно – комунікативні технології використовуються у 

позаурочний час, під час проведенні педагогічних рад та звітно – виборчої 

конференції президента учнівського самоврядування, виховних годин, заходів. 

У школі функціонує чотири кабінети, обладнані мультимедійними 

системами. В 11 навчальних кабінетах є сучасне технічне обладнання, яке вчителі 

використовують під час освітнього процесу. Вчителі  школи проводять уроки із 

використанням засобів інформаційно-комунікативних засобів.  

Школа має сайт: www.school119mirschool.com Сайт школи відповідає 

вимогам Закону України «Про освіту» і має розділи відповідно до статті 30 

«Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». 

Учителі математики Саух Н.А., трудового навчання Костюченко С.Б. брали 

участь у районному конкурсі «Учитель року – 2021» та посіли призові місця. 

З метою стимулювання творчого зростання вчителів, підвищення 

персональної відповідальності педагога за стан навчання, виховання, рівень 

розвитку учнів в ЗЗСО№ 119 практикується позачергова атестація та 

нагородження грамотами, подяками. Учні школи заохочуються оголошення 

подяки, нагородження Похвальним листом та Похвальною грамотою, 

нагородження цінними подарунками за успіхи у навчанні та зразкову дисципліну, 

участь та перемогу в навчальних творчих конкурсах і спортивних змаганнях всіх 

рівнів, суспільно-корисну діяльність і добровільну працю на користь школи, 

благодійні вчинки. 
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3.1. Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

предметів 
 

 

 

№

\

№ 

Клас К-сть 

учнів 

Напрям, 

профіль 

Вуз з яким заклад 

працює з 

профільного 

навчання 

Спеціальніс

ть на яку 

орієнтуютьс

я учні цього 

класу 

Примітка 

2019 – 2020 навчальний рік 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

10-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

англійська мова 

 

 

 Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району м. Києва, 

Київський нац. 

університет 

культури і 

мистецтва 

 

  

2 10-Б 23 На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

історія України 

 

 

 Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району м. Києва, 

Київський нац. 

університет 

культури і 

мистецтва 
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3. 11-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

англійська мова 

 

 Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району м. Києва, 

Київський нац. 

Університет 

культури і 

мистецтва 

  

4 11-Б 16 На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

історія України 

 

 

Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району м. Києва, 

Київський нац. 

Університет 

культури і 

мистецтва 

  

Школа І–ІІІ ступенів № 119 співпрацювала з ВНЗ та науковими установами 

в 2020-2021 навчальному році: Київський Національний торгово-економічний 

університет, Київський міжнародний університет, Київський університет 

туризму, економіки і права, Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна», Національний університет харчових технологій, Київський 

національний педагогічний університет імені М.Драгоманова,  Київський 

національний Університет культури і мистецтва, Міжрегіональна академія 

управління персоналом (МАУП), Київський національний університет технологій 

та дизайну, Київський будівельний технікум, Київський університет ринкових 

відносин, ПТУ № 25, Технікум готельного господарства. Результатами 

співробітництва є: відвідування учнями вищевикладених ВНЗ, виступи 

викладачів закладів на батьківських зборах, проведення профорієнтації серед 

учнів викладачами, участь школярів в заходах, які проводять ВНЗ. 

 Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах 

предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення ( нагородження  

медалями, стипендії  тощо). 

У 2020-2021 н.р. учні школи не брали участь у олімпіадах та конкурсах у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Моніторинг якості освіти закладу за результатами участі в районному етапі 

конкурсу МАН: 
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Навчальний рік І місце 

(кількість) 

ІІ місце 

(кількість) 

ІІІ місце 

(кількість) 

Сума 

предмет 

2018-2019 н.р.  2 3 5 

Психологія  

Медицина  

Теологія, 

релігієзнавство та 

історія релігії 

Прикладна 

математик 

Англійська мова 

2019-2020 н.р. - - 3 3 

Екологія та аграрні 

науки 

Історія  

Мистецтвознавство  

2020-2021 н.р. 1 2 2 5 

Хімія і біологія 

Математика 

Іноземна філологія 

та зарубіжна 

література 

Українська 

філологія та 

мистецтвознавство 

 
Кількість переможців МАН порівняно з минулим роком зменшилася. За 

підсумками районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН учні школи отримали такі результати: 

Місце Прізвище, ім’я учня Клас Секція Педагогічний 

керівник 

ІІ Пархоменко Каріна 

Андріївна 

10 Хімія і біологія Клімук Я.В. 

ІІІ Наконечна Вероніка 

Сергіївна 

10 Математика  Саух Н.А. 

І Шушулкова Дарья 

Спиридонівна 

10 Іноземна філологія 

та зарубіжна 

література 

Руденко І.Г. 

ІІ Пархоменко Каріна 

Андріївна 

10 Українська 

філологія та 

мистецтвознавство 

Рябуха Н.М. 

ІІІ Герасименко Карина 

Олександрівна 

9 Хімія та біологія Мельник М.А. 
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3.2. Забезпечення учнів підручниками 
 
 

Одним з найважливіших завдань роботи шкільної бібліотеки є якісне і 

своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Виконання цього 

завдання залежить насамперед від організації комплектування фондів бібліотеки 

в школі. 

 Однiєю з характерних особливостей формування бiблiотечного фонду 

шкiльної бiблiотеки є те, що вона комплектує, i веде два окремих фонди: 

художнiй i фонд пiдручникiв. 

Бiблiотечний фонд пiдручникiв зберiгається у шкiльнiй бiблiотецi окремо вiд 

художнього фонду. Пiдручники розташованi на стелажах за алфавiтом предметiв. 

Ведеться картотека пiдручникiв i сумарна книга облiку. Сумарний облiк дає 

загальнi вiдомостi про фонд i змiни, якi в ньому вiдбуваються. На кожну назву 

підручника заведено картку; де знаходиться вся інформація про підручники: 

автор, назва, клас, кількість примірників, ціна, рік видання, рік надходження. На 

початку навчального року пiдручники видаються класним керiвникам. Повна 

iнформацiя про видачу пiдручникiв фiксується у «Зошитi видачi пiдручникiв». 

Протягом 2020/2021 навчального року до бiблiотеки надiйшло- 1724 примiрникiв 

лiтератури, з них: 

- пiдручникiв - 1683 

- художньої лiтератури - 41 

Забезпеченiсть пiдручниками на 2020/21 н.р. у % вiдношеннi:  

1кл.- 3кл.  100%; 

4 кл.-  замовлені підручники на новій навчальний рік; 

5 кл.- 95% ;  

6 кл. – 88%; 

7 кл. – 93%, 

8кл. –  замовлені підручники на новій навчальний рік; 

9кл.  100 %;  

10 кл. 93 %; 

11кл. – 100 %. 

Значну увагу бiблiотека придiляє контролю за станом збереження пiдручникiв, 

спрямовує  свою  роботу на виховання в учнiв бережливого ставлення до книги як 

до головного джерела знань. У цьому напрямi проводяться:  бесiди з учнями 

школи про збереження пiдручникiв, проводиться робота з лiквiдацiї 

заборгованостi книг читачами, ведеться подвiйний облiк видачi пiдручникiв: у 

класного керiвника та в бiблiотецi, що є взаємодопомогою бiблiотекаря й учителя 

в забезпеченнi учнiв пiдручниками i контролi за їх своєчасним поверненням. 
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Ефективною формою контролю є перевiрка стану збереження пiдручникiв 

пiд час проведення рейдiв-оглядiв. Підсумки перевірок відображаються на стенді, 

який знаходиться у бібліотеці.  

 В школі створено всі умови для збереження підручників. В читальному залі 

бібліотеки постійно діє «Книжкова лікарня». Кожен учень школи може підійти до 

столу та привести в належний вигляд свою книжку.  

Популяризацiя лiтератури завдяки книжковим виставкам, бiблiографiчним 

оглядам, бесiдам тощо залишається одним iз головних завдань шкiльної 

бiблiотеки: 

- виставки лiтератури, тематичнi полицi, перегляди лiтератури сприяють 

систематичнiй iнформацiї читачам про новинки лiтератури, про найбiльш цiннi 

книги з окремих тем.   
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4. Виховний процес 

 
     Система виховання учнів школи в 2020-2021 н.р. здійснювалась відповідно 

до річного плану та плану виховної роботи школи. 

МЕТА:  Формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної 

особистості, яка успішно   самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, 

професіонал. 
ЗАВДАННЯ: 

•  виховання патріотизму, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної 

культури та культури міжетнічних стосунків; 

• формування моральної активності особистості, проявів чуйності, чесності,  

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, готовності допомогти 

іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; 

здатності прощати і просити пробачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості; 

• формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до 

збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з 

природою;  

•  формування системи морально-етичного виховання; 
•  розвиток і зміцнення традицій навчального закладу; 

•  системне попередження та профілактика правопорушень; 

• формування здорового способу життя, критичного ставлення до негативних явищ в житті 

суспільства (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин), 

зміцнення та збереження здоров’я;  

• продовження роботи з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми 
учнівського самоврядування; 

• розвиток творчої особистості, нахилів та здібностей учнів, створення системи роботи зі 
здібними учнями щодо підготовки їх до участі в районних та міських конкурсах;  

• удосконалення технології виховного процесу шляхом проведення заходів щодо 
підвищення методичної майстерності  класних керівників;  

• застосовування інтерактивних методів в проведенні виховних заходів з використанням 
новітніх інформаційних технологій;  

• удосконалення діяльності з організації роботи з  батьківською громадськістю; 

• продовження роботи з надання психологічного супроводження виховної діяльності;  

• організацію туристичної, екскурсійної та краєзнавчої діяльності через проведення 

навчальних та тематичних екскурсій; 

• розширення та вдосконалення роботи шкільних гуртків; 

• продовження профорієнтаційної роботи серед старшокласників.  

Планування та проведення виховних заходів традиційно відбувалося в 

рамках місячників, які у 2020-2021 н. р. мали наступні виховні напрямки: 

Вересень –  Місячник краєзнавства та туризму «Люби і знай свій рідний край», 

Місячник ПДР “Увага! Діти на дорозі!” 

жовтень -  Місячник історії та військово-патріотичного виховання «Герої для 

нас як приклад...» 

листопад - Місячник національно- патріотичного виховання «З Україною в 

серці!» 
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грудень - Місячник учнівського самоврядування «Самі вирішили, самі 

виконуємо»     

січень - Місячник народознавства "Моя земля – земля моїх предків"                                    

лютий – Місячник морально-етичного виховання «Що  внутрішня, що зовнішня 

краса  тобі  одній дарована, людино!»  

березень –  Місячник профорієнтації та трудового виховання   “Твій вибір – твій 

життєвий успіх” 

квітень–Місячник екологічного, природоохоронного, трудового  виховання                         
виховання  «Доля Землі в руках у людини». 

травень -  Місячник  родинного виховання, історичної пам’яті та милосердя  

“Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніша стане й наша Україна.” 

 

Національно-патріотична, туристично-краєзнавча робота 

                   Організація та проведення заходів у  закладі освіти: 
 

№ 

з/п 

Дата 

проведенн

я заходу 

Форма 

проведення 

заходу 

Назва заходу Аудиторія (к-

ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Примітк

а 

(результ

ативніст

ь) 

1 03.09. 

2020 

Перший урок «Я вірю в мою Україну!»   1-11 кл.;  

2 22.09.20

20 

Літературно-

музична гра 

«Козацькому роду нема 

переводу» 

Учні 5-х класів І місце – 

5-а 

3 13.10. 

2020 

 

Урок 

мужності 

До Дня захисника України 

«Сила нескорених» 

1-4, 6-7, 

9-11кл. 

 кл. кер.  

 

4 05-

09.10. 

2020 

Акція Виготовлення «Браслетів 

нескорених» 

УС 

Кл. кер. 

Азарова Г.В. 

 

5 05-

13.10. 

2020 

Виставка 

до Дня 

захисника 

України 

Виставка дитячих 

малюнків, газет, сувенірів 

до Дня захисника України 

5-11 кл. 

Жукова Л.П. 

Костюченко 

С.Б. 

 

6 05-13.10 

2020 

Виставка Виставка книжок, 

журналів, періодики до Дня 

захисника України 

Бібліотекар 

Онищенко І.В. 

 

7 12.10. 

2020 

Свято До Дня захисника України 

спортивно-розважальне 

свято «Козацькі розваги» 

Кл. керівники 

Мороз Л.І.  

(4-А), 

Курашевська 

І.А. (3-Б) 

 

8 06.11. 

2020 

Єдиний урок 

мужності 

До дня визволення Києва та 

України від фашистських 

загарбників 

«Героїв імена у пам’яті 

народу!» 

1-11-х кл. 

кл.кер.  
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9 09.11. 

2020 

Заходи  До Дня української 

мови і писемності: 

Всеукраїнський 

диктант єдності; 

Виставка стіннівок 

 

 

Учні 9-х кл. 

(60) 

Учні 6-х кл. 

(20) 

 

10 20.11. 

2020 

Виховна година До дня пам'яті жертв 

Голодомору 

”Україна пам’ятає, 

світ визнає!" 

кл.кер.  

1-11-х кл. 

 

11 Грудень 

2020 

Виготовлення 

листів, малюнків 

сувенірів для 

воїнів АТО 

Акція «Привітай 

солдата з днем 

Святого Миколая» 

 

5-9 кл., УС  

12 09.03. 

2021 

Виховний захід До  дня народження  

Т.Г. Шевченка 

«Шевченко – душа 

українського народу»: 

1. конкурс читців 

«Хай лине 

Тарасове слово»; 

2. інформаційна 

виставка  

в бібліотеці; 

3. виставка газет  

4. «Тарас Шевченко-

народний поет і 

художник»; 

5. Відвідування 

виставки-колажу 

«Сон» 

 

 

 

 

Учні 5-х класів 

(Азарова Г.В.) 

 

Онищенко І.В. 

 

 

 

 

 

Рябуха Н.М. 

 

9-Б, 9-В 

Азарова Г.В. 

Семич Н.Ф. 

 

13 04.05. 

2021 

Відеопроєкт Україна – я, 

Батьківщина моя!» 

Учні 9-А класу, 

кер. Жукова 

Л.П. 

 

14 06.05.20

21 

Акція  Великодні вітання 

захисникам України» 

УС 

Учні 5-10 кл. 

Азарова Г.В., 

класні 

керівники 

 

15 07.05. 

2021 

Відеопроєкт До Дня пам’яті і 

примирення 

Учні 8-б  

16 20.05. 

2021 

Флеш-моб До Дня вишиванки 

«Вишиванка-душа 

України» 

УС, учні 

 1-11-х класів, 

Азарова Г.В. 
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Участь учнів, колективів, команд школи у заходах районного, міського, 

всеукраїнського рівнів: 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 

заходу 

Організатор 

заходу  

Місце проведення Форма 

проведення, 

назва заходу 

Кількість 

учнів, які 

взяли участь 

Примітка 

(досягнен

ня, місце, 

продовже

ння 

роботи, 

тощо)  

Районні заходи 

17 08-18.10. 

2020 

РМНЦ 

Управління 

освіти 

Національно-

патріотична 

декада «Шляхами 

патріотів» 

Виставки 

малюнків, 

виготовлення 

браслетів 

нескорених, 

поробок, виховні 

години 

Учні 5-9 кл. Участь 

18 08.10. 

2020 

Дитяча 

волонтерськ

а організація 

«Патріоти 

Троєщини» 

Муніципальна 

галерея мистецтв 

Учні школи 

урочисто 

передали бійцям 

ВСУ малюнки, 

браслети, 

поробки 

15 Участь 

19 13.10. 2020 Бібліотека 

ім.  

Павла 

Загребельно

го 

Муніципальна 

галерея мистецтв 

Зустріч з 

добровольцем 

батальйону 

«Дніпро-1» 

Артемом 

Бондарем 

15 Участь 

20 Протягом 

року 

ЦДЮТ 

Тарасенко 

Є.В. 

 

місто Київ Пішоходні 

екскурсії по 

місту 

«Я киянин!» 

15-20 учнів, 

Класні 

керівники 

участь 

21 Листопад РНМЦ УО  УО Конкурс «Мій 

родовід», 

номінація «Герої 

моєї родини» 

1 1 місце 

Резніченк

о 

Олександ

р (5-А) 

22 14.11. 

2020 

Національно

-

патріотични

й конкурс 

школа Фінал конкурсу 

«Козацькому 

роду нема 

переводу» 

6 учнів        

5-А,В класу  

2 місце 

23 березень РУО  В рамках 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» 

(Джура») участь 

у конкурсі 

«Добре діло» 

(молодша вікова 

категорія ) 

6 учнів 2 місце 
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24 16.05. 

2021 

ВО Свобода  Біля  

пам’ятника 

Добровольцю        

ІІ Конкурс 

декламаторів 

поезій 

Т.Шевченка від 

ВО Свобода 

(«Не женися на 

багатій» 

італійською 

мовою) 

Лаурети 

конкурсу 

дует 

Відмаченко 

Юлія (9-Б) 

Загоруйко 

Таїсія 

 

25 11-18.05. 

2021 

РУО 
 

онлайн Районний етап 

Всеукраїнської 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» 

(Джура») 

(Середня і 

старша вікова 

категорія)  

16 учнів Середня 

вікова 

категорія 

– 8 місце,  

ІІІ місце 

в 

конкурсі 

«Рятівник

». 

Старша 

вікова 

категорія

-14 місце; 

26 07.05. 

2021 

ЦДЮТ Парк Перемога Акція «Вогники 

пам’яті» 

Педагог-

організатор 

Азарова 

Г.В., УС 

 

Заходи міського рівня 

27 Протя-гом 

року 

Благодійна 

організація 

Благодійний 

фонд 

«Лелекера» 

школа  Відкритий 

громадський 

проект "Шлях 

додому", 

спрямований на 

допомогу 

пораненим 

захисникам 

України  

60 кг 

пластикових 

кришечок 

 

28 30.11-

10.12. 

2020 

КПНЗ 

«Київський 

центр 

дитячо-

юнацького 

туризму, 

краєзнавства 

та 

військово-

патріотично

го 

виховання» 

  он-лайн Міський 

фото/відео 

конкурс «Ми - 

діти твої, 

Україно!», 

присвячений 

Дню 

Збройних Сил 

України 

3 учні Фото-6 

місце, 

відеороли

к – 10 

місце 

29 14.03. 

2021 

ГО 

«Родинний 

дім» 

     парк «Туриська 

масляна» 

10 учнів 9-х 

кл. 

 

 

-   17   -  

https://www.facebook.com/groups/428578768207751/?__cft__%5b0%5d=AZUg7DmPnl43wZOkNtm5MlR1UZq6DULlqYEDVMoxR_jUtNgS6b5KA-IEb4E2qn9y5Qe6Xxythi-DCGAmB4EGhk94C6zMnrExHkHCC48gFnfDzjdvaeMOMJWvEQphBWkUOqJVnJ650R6ZuOU2q24SwEHunmmt_9mHHILRppuCWHetAlp_7JiA8Ur7SYbr3UI4jtIqZwByb6svmf5QPf31dByz&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/428578768207751/?__cft__%5b0%5d=AZUg7DmPnl43wZOkNtm5MlR1UZq6DULlqYEDVMoxR_jUtNgS6b5KA-IEb4E2qn9y5Qe6Xxythi-DCGAmB4EGhk94C6zMnrExHkHCC48gFnfDzjdvaeMOMJWvEQphBWkUOqJVnJ650R6ZuOU2q24SwEHunmmt_9mHHILRppuCWHetAlp_7JiA8Ur7SYbr3UI4jtIqZwByb6svmf5QPf31dByz&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/428578768207751/?__cft__%5b0%5d=AZUg7DmPnl43wZOkNtm5MlR1UZq6DULlqYEDVMoxR_jUtNgS6b5KA-IEb4E2qn9y5Qe6Xxythi-DCGAmB4EGhk94C6zMnrExHkHCC48gFnfDzjdvaeMOMJWvEQphBWkUOqJVnJ650R6ZuOU2q24SwEHunmmt_9mHHILRppuCWHetAlp_7JiA8Ur7SYbr3UI4jtIqZwByb6svmf5QPf31dByz&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/428578768207751/?__cft__%5b0%5d=AZUg7DmPnl43wZOkNtm5MlR1UZq6DULlqYEDVMoxR_jUtNgS6b5KA-IEb4E2qn9y5Qe6Xxythi-DCGAmB4EGhk94C6zMnrExHkHCC48gFnfDzjdvaeMOMJWvEQphBWkUOqJVnJ650R6ZuOU2q24SwEHunmmt_9mHHILRppuCWHetAlp_7JiA8Ur7SYbr3UI4jtIqZwByb6svmf5QPf31dByz&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/428578768207751/?__cft__%5b0%5d=AZUg7DmPnl43wZOkNtm5MlR1UZq6DULlqYEDVMoxR_jUtNgS6b5KA-IEb4E2qn9y5Qe6Xxythi-DCGAmB4EGhk94C6zMnrExHkHCC48gFnfDzjdvaeMOMJWvEQphBWkUOqJVnJ650R6ZuOU2q24SwEHunmmt_9mHHILRppuCWHetAlp_7JiA8Ur7SYbr3UI4jtIqZwByb6svmf5QPf31dByz&__tn__=-UK-y-R
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjipeHDopHqAhVOmIsKHUuEDG0QFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fukrjuntur.org.ua%2F&usg=AOvVaw3xjmUA3uDNWhpNgqem6eXl
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjipeHDopHqAhVOmIsKHUuEDG0QFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fukrjuntur.org.ua%2F&usg=AOvVaw3xjmUA3uDNWhpNgqem6eXl


Заходи всеукраїнського рівня 

30 03.03. 

2021 

Творче 

об’єднання 

«Соняшник» 

школа Х Всеукраїнська 

українознавча гра 

«Соняшник-2021» 

 

67 

конкурсантів 

Педагог-

організатор 

Азарова Г.В., 

вч-

початкових 

класів 

Юхимчук І.В. 

Сертифікати 

учасників. 

Дипломи І-ІІІ 

ступеня 

регіональног

о рівня   

 

 

 

Художньо-естетичне та морально-етичне виховання 

 

                      Організація та проведення заходів у навчальному закладі: 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведенн

я заходу 

Форма 

проведенн

я заходу 

Назва заходу Аудиторія (к-ть 

учнів/ вчителів/ 

батьків) 

Примітк

а 

(результа

тивність) 

1 Серпень 

вересень 

Виставка 

малюнків 

Місячник «Увага! Діти на 

дорозі» 

Жукова Л.П. 

30 учнів 

 

2 вересень Тиждень Всеукраїнський тиждень 

протидії булінгу 

Учні 9-х кл. 

Клімук Я.В. 
 

3 02.10. 

2020 

Он-лайн 

вітання 

«Зі святом, дорогі вчителі!» Шкільна cторінка FB  

4 02.10. 

2020  

Концерт Концерт до Дня вчителя Азарова Г.В.,УС     

5 16.10. 

2020 

Виставка Виставка дитячих виробів з 

природничого матеріалу 

«Золота осінь в Україні» в 

рамках місячника бібліотек 

Учні 2-в кл. 

Онищенко І.В. 

Євсієнко Г.П. 

 

6 16.10. 

2020 

Лекція-

тренінг  

«Успішне спілкування для 

побудови успішних 

стосунків» 

Учні 9-х кл. 

Азарова Г.В. 

волонтер 

 

7 Протягом 

року  

Лекції-

тренінги 

Проект «Зупинись – 

посміхнись!» 

Учні 7-9 кл. 

ГО «Волонтер» 

Ольга Лапочкіна, 

Азарова Г.В. 

 

8 20.10. 

2020 

Посвята в 

першоклас

ники 

«100 днів навчання в школі» 100 учнів 

Азарова Г.В. 

кл. кер. 1-х кл.  

Учні 

отримали 

учнівські 

квитки та 

подарунк

и 

-   18   - 

  



9 19.10. 

2020 

Гра-квест Гра по станціях  з екології 

«Екологічні проблеми рідного 

району» 

Учні 6-х класів 

Азарова Г.В. 

Онищенко І.В. 

 

10 27.10. 

2020 

Екскурсія Відвідування Музею-квартири 

М.Булгакова 

Учні 11-б  

Гончар О.І. 

 

11 28.10. 

2020 

Екскурсія 

до ВДНГ 

Відвідування Музею науки Учні 8-б,  

9-Б кл. 

керівники 

 

 

12 02-

13.11. 

2020 

РНМЦ Декада просвітницьких та 

мистецьких заходів  

«ART-fest»: 

- Виставка малюнків; 

- Виставка ілюстрацій до творів; 

- Виставка аплікацій; 

- Виставка робіт вихованців 

гуртка «Чарівний клубочок»; 

Жукова Л.П. 

Волківська 

В.П. 

Євсієнко Г.П. 

Темнюк О.Г. 

 

13 16.11. 

2020 

 Виставка «Милосердя, 

порозуміння, доброзичливість»; 

Відеоролик «Толерантність- це …» 

(ПАШ ЮНЕСКО) 

Крицина І.В., 

Онищенко І.В. 

 

14 25.11-

10.12. 

2020 

Акція  «16 днів проти насильства» кл. кер. 

УС 

 

15 листопа

д 

Відеоролик «Стоп насильству» 5-А Мельник 

М.А. 

 

16 30.11. 

2020 

Конкурс 

малюнків 

Участь у конкурсі «Світ без 

насильства очима дітей» 

2-В 

Євсієнко Г.П. 

 

17 01.12. 

2020 

Виставка 

малюнків 

«ВІЛ/СНІД –проблеми людини і 

проблема людства» 

учні 7-9х кл.  

18 Грудень 

2020 

Майстер-

класи 

Виготовлення ялинкових іграшок 

для новорічної ялинки 

2-4 кл.  

19 18-25.12 

2020 

Виставка 

малюнків і 

поробок 

До новорічних свят «З Новим 

роком!» 

учні 1-4-х., 

5-9-х кл. 

 

20 23-

24.12. 

2020 

Свята Новорічні свята в 1-4 класах учні 1-4-х., 

кл. кер., УС, 

Азарова Г.В. 

 

21 16.12. 

2020 

Акція 

(розвішува

ння 

годівниць 

для птахів) 

Участь в акції «Нагодуй птахів 

узимку» 

Учні 4-А, 

Мороз Л.І. 

 

22 04.12. 

2020 

Тренінгове 

заняття 

«Усі ми різні. Всі ми особливі» ГО «Волонтер»  

23 21.02. 

2021 

Відео Відео звернення до Міжнародного 

дня рідної мови 

УС  

24 11.02. 

2021 

Тренінгове 

заняття 

«Антибулінг» ГО «Волонтер»  

-   19    - 

  



25 09-19 

03. 

2021 

Декада Декада партнерства та 

комунікації 

«Творимо майбутнє разом» 

 

Класні керівники, 

керівники гуртків 

 

26 06.03. 

2021 

Святковий 

концерт 

для жінок 

«Усе починається з жінки» УС, вчителі, 

батьки Азарова 

Г.В. 

 

27 02-

06.03. 

2021 

Виставка 

малюнків 

«Зі святом 8 Березня!» Жукова Л.П. 

Кл.кер. 

5-11-х кл. 

 

28 30.03. 

2021 

Екскурсія Музей-аптека на Подолі Азарова Г.В. 

учні 8-9 кл. 

 

29 11.05. 

2021 

Акція Створення Алеї випускників з 

плодових дерев за сприяння 

чемпіону світу з дзюдо, 

депутату Київради від партії 

«Слуга народа» Георгія 

Зантарая 

Адміністрація, 

вчителі, учні 11-х 

класів 

 

30 13.05. 

2021 

Профорієн

тація 

День відкритих дверей в 

Коледжу зв’язку 

Учні 8-9-х кл.  

31 13-

21.05. 

2021 

Профорієн

тація 

Навчальног

о центру 

Enotti 

Анкетування учнів щодо вибору 

майбутніх професій 

Учні 10-х кл. 

кл.кер. 

 

 

32 26.05. 

2021 

Свято «Прощавай, перший клас!» Учні 1-х кл. 

Вчителі 

Педагог-

організатор 

 

33 27.05. 

2021 

Свято 

останнього 

дзвоника 

«У добру путь, у добрий час!» Учні 11-х класів, 

вчителі 

 

 

Участь учнів, колективів, команд школи у заходах районного, міського, 

всеукраїнського, міжнародного рівнів: 
№ 

з/п 

Дата 

проведен

ня заходу 

Організато

р заходу  

Місце 

проведення 

Форма проведення, назва 

заходу 

Кількість 

учнів, які 

взяли 

участь 

Примітка 

(досягненн

я, місце, 

продовжен

ня роботи, 

тощо)  

Заходи районного рівня 

33 06.11. 

2020 

ЦДЮТ 0н-лайн Інтелект-турнір 

«Юніор-2020»  

20 учнів  

 6-х кл. 

Азарова Г.В. 

Рябуха Н.М. 

ІІІ місце – 

6-Б 

34 вересе

нь  

Деснянськ

ий р-н. м. 

Києва 

 Районний конкурс 

малюнків «Пожежна 

безпека очима дітей» 

1 

Жукова Л.П. 

 

35 15. 01. 

2021 

ЦДЮТ школа 119 Новорічний он-лайн КВІЗ 

«Подорож навколо світу» 

Азарова Г.В.  

-   20   -  



 
36 03-

05.02. 

2021 

РНМЦ УО школа 119 Участь в акції «З надією в 

серці» (збір одягу, взуття, 

іграшок в дитячі будинки 

зони ООС)  

Учні 5-11-х 

кл. 

Азарова Г.В. 

 

 

37 12.03. 

2021 

 ДОНМС 

РУО 

школа 23 Участь уконкурсі- грі 

«Укр Ленд»» 

10 учнів  

8-10-х кл. 

Азарова Г.В. 

Перемога 

в 

номінації 

«Етимоло

гія» 

38 Березе

нь 

ЦДЮТ Он-лайн Конкурс «Дюймовочка – 

2021. Казкові герої на 

подіумі» 

Азарова Г.В. 

Кл.керівник 

Агієнко 

Аліса (4-

Б) –ІІІ 

місце; 

Сидоренк

о 

Вероніка  

(4-Б) – 

перемога 

в 

номінації 

«Креатив

ність» 

 

39 Березе

нь 

ГО 

«Земляки» 

Он-лайн До 35 річниці аварії на 

ЧАЕС конкурс малюнків 

«Спасена планета» 

Жукова Л.П. Романчук 

Марина 

5-в 

40 Квітен

ь 

Відділ 

позашкільн

ої освіти і 

виховання 

Он-лайн  До 35 річниці аварії на 

ЧАЕС конкурс відео робіт 

«Безпечна енергія» 

Кл.керівник

и Руденко 

І.Г., 

Ткаченко 

Ф.Ш.  

Азарова Г.В. 

Гнатенко 

Кіріл (6-г) 

ІІІ місце, 

Коршуно

в Андрій 

(5-г) –ІV 

місце 

41 Квітен

ь 

ЦДЮТ Он-лайн Конкурс КВІЗ 

«Тридев’яте царство! 

Учні 5-6-х 

кл. 

Азарова Г.В. 

 

42 24.04. 

2021, 

22.05. 

2021 

РУО школа 119 Участь у районних 

толоках з благоустрою 

Німець В.П. 

Іванкова 

К.Я. 

 

43 травен

ь 

Відділ 

позашкільн

ої освіти і 

виховання 

Он-лайн Участь у конкурсі відео 

проектів з нагоди 30 

річниці Незалежності 

України 

Азарова Г.В.  

 

 

-   21   - 

  



 
44 травен

ь 

ЦДЮТ Он-лайн «Десняночка – 2021» Відеоролик- 

автори: 

Відмачкнко 

Юля, Сєдова 

Даша, 

Герасименко 

Карина, 

Костюк Юля 

(9-Б), 

Малунова 

Катя, 

Міненко 

Вероніка  

(8-А) 

І місце 

 

                                                       Заходи міського рівня 

45 15.12. 

2020, 

23.12. 

2020 

Профорієн

тація 

 Он-лайн конференція 

Київського національного 

університету технологій і 

дизайну 

Учні 10-11-х 

кл. 

 

46 10.12. 

2019 

Київський 

міський 

центр сім’ї 

«Родинний 

дім» 

КМДА Конкурс малюнків «Світ 

без насильства очима 

дітей» 

Учні 2-В 

Євсієнко 

Г.П. 

 

 

участь 

Заходи всеукраїнського рівня 

47 18.12. 

2020 

Он-лайн 

форум 

 Участь у Всеукраїнському 

он-лайн форумі 

Національної ради дітей 

та молоді 

Єфіменко 

В’ячеслав,

Сєдова 

Дар’я 9-Б 

 

48 24.11. 

2020 

Творче 

об’єднання 

«Соняшник 

при 

підтримці 

Міністерст

во освіти і 

науки 
України 

Школа 119 Міжнародний 

природничий 

інтерактивний конкурс  

«Колосок-осінній» 

104 

учасника 

Курашевсь

ка І.А. 

Юхимчук 

І.В., 

Єфіменко 

Т.В., 

Євсієнко 

Г.П. 

Мельник 

М.А. 

 

«золотий 

колосок» 

35 учнів; 

«Срібний 

колосок» - 

43 учні; 

 

 

 

 

 

 

-    22   - 

  



49 25.11. 

2020 

Центр 

творчих 

ініціатив 

«CLEVER» 

Школа 119 Всеукраїнський конкурс з 

англійської мови 

«Гринвіч» 

73 

учасника 

Семич 

Н.Ф. 

Куценко 

Л.В. 

Курашевсь

ка І.А. 

Юхимчук 

І.В., 

Мельник 

М.А. 

 

І місце -10 

учнів, ІІ 

місце 4, ІІІ 

місце -1 

50 11-

13.12. 

2020 

Міжнародн

а асоціація 

«Кенгуру 

без 

кордонів» 

Школа 119 Всеукраїнський 

етап Міжнародного 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» 

105 

учасників 

Сертифікат 

«Відмінни

й» - 5; 

Сертифікат 

«Добрий» - 

28 

  

51 18.02. 

2021 

Творче 

об’єднання 

«Соняшник 

при 

підтримці 

Міністерст

во освіти і 

науки 
України 

Школа 119 Участь у ХІ Міжнародній 

природознавчій грі 

«Геліантус 

Курашевсь

ка І.А. 

Юхимчук 

І.В. 

Мельник 

М.А. 

79 

учасників 

Дипдоми І, 

ІІІ ст., 

дипломи 

переможці

в різних 

рівнів, 

сертифікат

и учасників 

52 18.03. 

2021 

Міжнародн

а асоціація 

«Кенгуру 

без 

кордонів» 

Школа 119 Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» 

88 

учасників 

Курашевсь

ка І.А. 

Юхимчук 

І.В. 

Мельник 

М.А. 

Мороз Л.І, 

Куценко 

Л.В. 

 

Сертифікат 

«Відмінни

й» - 3; 

Сертифікат 

«Добрий» - 

23 

  

53 05.05. 

2021 

Творче 

об’єднання 

«Соняшник 

при 

підтримці 

Міністерст

во освіти і 

науки 
України 

Школа 119 V Міжнародна 

природознавча гра  

«Sun flover» 

Курашевсь

ка І.А. 

Юхимчук 

І.В. 

Мельник 

М.А. 

77 

учасників 

Дипломи І-

ІІІ ст.  
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54 13.05. 

2021 

Творче 

об’єднання 

«Соняшник 

при 

підтримці 

Міністерст

во освіти і 

науки 
України 

Школа 119 Міжнародний 

природничий 

інтерактивний конкурс  

«Колосок-весняний» 

Курашевсь

ка І.А. 

Юхимчук 

І.В. 

Мельник 

М.А. 

 

 

Виховні заходи  під час дистанційного навчання  ON-LINE  

в період з 29 березня по 30 квітня 2021 року 

 
  1. Психолог школи рекомендує: 

 «7 правил здорового способу життя» до Всесвітнього дня  здоров’я (7 квітня) 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3613480348781517&set=pcb.927775641332374  

Поради учням під час дистанційного навчання 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3631298283666390&set=gm.931726410937297 

  

2. Он-лайн тренінг для учнів 9-х класів ГО «Волонтер» «Освіта, навчання та працевлаштування» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3671756232953928&set=pcb.940565923386679  

3. Онлайн виставка творчих робіт  "Весна очима дітей"  

https://www.facebook.com/photo?fbid=3627847630678122&set=pcb.930961264347145  

 

4.Онлайн виставка творчих робіт учнів  до Всесвітнього дня авіації і космонавтики і 60-річчя 

польоту у космос першого космонавта Юрія Гагаріна 

https://www.facebook.com/hashtag/онлайн_виставка?__gid__=678551359588138  

6.Відеопроект Пилипець Каріни (9-Б)  60-річчю першого польоту людини в космос 

присвячується: 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3621348057994746  

 

7. Всесвітній день авіації та космонавтики 

Відео презентація Герасименко Карини (9-Б) 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3618529071609978 

  

 

9. Онлайн виставка малюнків і фоторобіт учнів школи "Великодня радість Землю обіймає"  

https://www.facebook.com/photo?fbid=3675523302577221&set=pcb.941126533330618  

 

 

10. Участь учнів школи  в АРТ марафоні «КОСМОДРОМ «ІЗОЛЯЦІЯ» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=213998540524888&set=pcb.213999270524815  
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11. Відеопроект педагога-організатора Азарової Г.В. «Організація виховної роботи школи під 

час дистанційного навчання» 

https://www.facebook.com/groups/678551359588138  

12.  22 квітня – Всесвітній день Землі:  

Онлайн виставка малюнків учнів 1-4-х класів «Бережіть Землю!» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3645043705625181&set=pcb.934648603978411  

 

Відеопроект Костюк Юлії (9-Б) 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3645056992290519  

 

Відеопроект учнів школи під керівництвом координатора ПАШ ЮНЕСКО Крициної І.В. 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/2677588552370706  

 

13. 17 квітня – День довкілля 

Фотовиставка «Я і довкілля» (учні 5-6-х класів) 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3636690339793851&set=pcb.932853087491296  

 

14. 26 квітня- День пам'яті Чорнобильської трагедії (до 35 річниці з дня аварії) 

Відеопроекти учнів школи: 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3663417397121145  

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3663417397121145  

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3621334577996094  

 

15. 23 квітня –Всесвітній день книги та авторських прав 

Презентація завідуючої бібліотекою школи Онищенко І.В. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3647932612002957&set=pcb.935296787246926  

 

16. Завідуюча бібліотекою школи Онищенко І.В. інформує: 

«Зарубіжні книги – ювіляри» 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3752980768164807  

 

«Українські книги – ювіляри» 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3626952164101002  

 

80 років від часу відкриття (1941) в Маріїнському палаці Києва виставки творів Тараса 

Шевченка, що поклала початок заснуванню Центрального державного музею              Т.Г. 

Шевченка: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3642465709216314&set=pcb.934081084035163 

 

17.  Відеопроект керівника гуртка Єфіменко Т.В. «Вивчай і виконуй ПДР!» 

https://www.facebook.com/100003587612906/videos/3646241232172095  

  

18. Онлайн-тренінг «Безпека дітей в Інтернеті (психолог школи Плонська Г.І. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3648950311901187&set=pcb.935531477223457  
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Робота шкільного Літературного музею Платона Воронька 

 

У 2020/2021 навчальному році робота Літературного музею Платона 

Воронька при школі І-ІІІ ступенів № 119 Деснянського району міста Києва була 

спрямована на виховання в учнів почуття патріотизму і національної гордості, 

поглиблене вивчення життя та творчості видатного українського поета 

П.М.Воронька, активізацію творчих здібностей особистості, зміцнення 

матеріальної бази та поповнення експонатів. 

У вересні-жовтні 2020 року на базі музею працювала школа підготовки 

юних екскурсоводів, де учні 6-Б класу отримали теоретичні засади роботи в музеї, 

вчилися проводити пізнавальні та цікаві екскурсії. 

Традиційно 1 грудня 2020 року в школі відзначили 109-ту річницю від  дня 

народження поета. У зв’язку з  епідеміологічною ситуацією свято відзначили 

онлайн. Учні школи переглянули фільм про життя та творчість Платона Воронька 

та відео про роботу шкільного музею (https://youtu.be/UQxlJoMhhj0). 
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4.1.  Учні пільгових категорій 
 

           Велика увага приділялась організації роботи з учнями пільгових категорій. На 

початку року створено банк даних дітей пільгових категорій. На кінець  

2020-2021 н.р. в школі № 119 на обліку перебуває 160 учнів із числа дітей пільгових 

категорій. 

      З них:  

- дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 10; 

- дітей з інвалідністю – 11; 

- з багатодітних родин – 64; 

- з малозабезпечених родин – 0; 

- потерпілі від аварії на ЧАЕС - 28; 

- з внутрішньопереміщених сімей– 19;  

- діти, батьки яких мають статус учасників АТО -28. 

 Протягом навчального року учням пільгових категорій була надана соціальна 

допомога: 

Вересень – безкоштовне забезпечення шкільною формою (8 учнів) дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Організація безкоштовного харчуванням в 

шкільній їдальні дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей, батьки яких мають статус учасників АТО, дітей з внутрішньо 

переміщених сімей. Забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які поступили до школи, єдиними квитками. 

 Першочергове забезпечення шкільними підручниками. Протягом року безкоштовне 

відвідування шкільних гуртків. 

Грудень – надання новорічних безкоштовних солодких подарунків.  

Червень - запропоновано оздоровлення дітей пільгових категорій в таборах відпочинку 

України (надана адреса та контактні телефони . 

Крім того, протягом року батькам учнів пільгових категорій надавались інформаційні 

послуги: інформація про державні служби району, інформування про пільги, які 

передбачені визначеним категоріям сімей. 
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4.2.   Профілактична робота  з питань попередження 

скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми 

 
 Протягом 2020-2021 н. р. профілактична робота школи була спрямована на попередження 

правопорушень і скоєння злочинів серед неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності, 

забезпечення правової освіти та правового виховання учнів, формування гендерної грамотності, 

захисту прав дітей.  

Важливу роль у формуванні правової свідомості та правової культури відіграє знайомство 

учнів із законами нашої країни. Це здійснюється як при вивченні основ наук так і в позаурочній 

виховній діяльності. Основи знань державного устрою, Конституції України, законодавчих 

актів учні одержують під час вивчення правознавства в 9 та 10 класах (викладають вчителі 

історії та права Іванова І.Л., Степанова Н.І.). 

        В школі постійно поновлюються стенди та куточки з правової освіти та виховання, 

інформація для дітей та підлітків:  

1. «Права дитини»; 

2. «Куточок ЮНЕСКО. Права людини»; 

3.  «Телефон довіри»;  

4. «Молодь за здоровий спосіб життя»; 

5.  «Конвенція ООН про права дитини» 

6. Національна дитяча «гаряча» лінія. 

7. Номери телефонів Національної дитячої «гарячої» лінії розташовано на шкільному сайті. 

8. Оформлена сторінка на шкільному сайті про ознаки булінгу, надані поради батькам, як 

діяти при булінгу дитини. 

 

    Видані накази по школі від 01.09.2020 «Про виконання учнями закладу Статуту школи та 

Положення про загальні правила поведінки та зовнішнього виду учнів» № 59,  «Про заборону 

тютюнокуріння у приміщенні та на території навчального закладу, виконання заходів щодо 

профілактики вживання тютюнових виробів» № 69, з якими були ознайомлені всі учні та їх 

батьки. На виконання наказу від 01.09.2020 № 68 «Про організацію профілактичної роботи 

школи з попередження правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі та 

формування здорового способу життя» був складений і затверджений план роботи школи з 

попередження правопорушень.  

    Створена шкільна Рада з профілактики правопорушень, затверджено план роботи Ради на 

навчальний рік (протоколи засідань Ради з профілактики правопорушень відповідно до плану 

роботи  в наявності).  

 

Учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, обліку в ССДтаС,  СЮП, в 2020-2021 

н.р. немає. 

     Відповідальною за виявлення та роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, призначено шкільного психолога Плонську Г.І. Складено і затверджено план 

роботи з сім’ями СЖО на 2020-2021 н.р.  

     Питання запобігання правопорушень та негативних явищ розглядалися на засіданні 

педагогічної ради 31.08.2020, виробничих нарадах вчителів при директорі, нарадах класних 

керівників при ЗДВР (систематично), засіданнях м/о класних керівників, батьківських он-лайн 

зустрічах, класних виховних годинах та на шкільних радах з профілактики правопорушень.  
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Заступником директора з виховної роботи Німець В.П. систематично ведеться журнал 

профілактичних бесід з учнями та їх батьками з попередження правопорушень, розв’язання 

конфліктних ситуацій. 

 В рамках просвітницької роботи працює шкільна бібліотека: виставки літератури правової 

тематики, огляд статей у ЗМІ, допомога класним керівникам в підборі матеріалів з 

попередження  правопорушень серед дітей до виховних годин, консультацій з батьками.  

(бібліотекар Онищенко І.В.).  

 

    Найцікавіші заходи, проведені школою з правової освіти,  

щодо попередження правопорушень та шкідливих звичок,  

формування здорового способу життя 
№ Дата  

проведення 

Назва заходу 

(вказати рівень: шкільний, районний, міський і т.п.) 

1 жовтень Тиждень правових знань до Дня юриста (окремий план і звіт) 

(Іванова І.Л. Глущенко Т.І. Степанова Н.І.) (шкільний рівень) 

2 16-

20.11.2020 

Тиждень толерантності (шкільний рівень) (окремий план і звіт)  

Глущенко Т.І., Крицина І.В., Рябуха Н.М. 

В рамках ПАШ ЮНЕСКО відео проект «Толерантність – це…» 

(шкільний рівень) 

3 13.11.2020 Акція «День без куріння. Обміняй цигарку на цукерку!»  УС 

(шкільний рівень) 

4 23.11 – 

27.11. 2020 

Тиждень профілактики шкідливих звичок та статевого виховання 

“Зроби свій вибір на користь здоров’ю” 

(шкільний рівень) вчителі, УС, кл. керівники 

5 листопад -

грудень 

Акція «16 днів проти насильства»  

(шкільний рівень) (окремий план і звіт) 

6 грудень Всеукраїнський тиждень права- Іванова І.Л. 

(шкільний рівень) 

7 30.11-

05.12.2020 

До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом (виставка плакатів, виховні 

години, випуск інформаційної пам’ятки- застереження «СНІД: подумай 

про майбутнє - обери життя», виступ агітбригади) 

(Ткаченко Ф.Ш.)  

(шкільний рівень) 

 

 

Продовжується співпраця з  правоохоронними органами:  

 

№ 

з/п 

Хто проводив           Тематика заходу 

1 ШОП Пономар О.В. 20.10.2019 «Підліток і закон» в 7-в, 8-

б, 9-в  

2 Інспектор СЮП Деснянського УП ГУНП 

України у місті Києві Бєлогубова О.О. 

17.03.2021 «Профілактика  

правопорушень» в 8-А, 8-Б   
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Робота психологічної служби школи направлена на вивчення соціально- психологічних 

характеристик сімей для визначення потенційної «групи ризику»; проводиться 

психодіагностика індивідуальних особливостей учнів та психологічна корекція неадекватної 

поведінки учнів. 

      Під керівництвом практичного психолога Плонської Г.І. в школі працює 

консультативний центр з питань надання психологічної допомоги учням школи та їх батькам. 

     Протягом року психологом  були проведені заходи за програмою                        

«Підготовка молоді до сімейного життя, збереження загального здоров’я, родинного 

виховання»                               
 

№ Дата  

проведення 

Назва заходу 

 

1 28.09.2020-9 класи 

02.10.2020-10 кл. 

27.11.-27.12. 

2020 – 11 кл. 

Заняття з елементами тренінгу  

«Шкідливі звички. Їх вплив на здоров’я підлітків» 

(шкільний рівень) 

2 27.11.2020 – 9-а, 

11-б 

Заняття з елементами тренінгу «Конфлікти в нашому 

 житті та їх  подолання» (шкільний рівень) 

3 07.12.2020-11-а Заняття з елементами тренінгу «Ми впевнені в собі» 

(шкільний рівень) 

4 16.12.2020- 11 кл. Заняття з елементами тренінгу «Що таке гендер і гендерна 

рівність» 

(шкільний рівень) 

5 02.02.2021-9 кл. «Види професій» (шкільний рівень) 

 

 

Заходи в рамках інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії булінгу, 

домашнього насильства та захисту прав дітей 
 

№ Дата проведення Назва заходу 

(вказати рівень: шкільний, районний, 

 міський і т.п.) 

1 05.11.2020 

 

11.03.2021 

16.10.2020 

ГО «Волонтер» 

Лектор Ольга Лапочкіна 

Лекція-тренінг «Антибулінг» для учнів 8-10-х класів 

Лекція-тренінг «Успішне спілкування для побудови 

успішних стосунків» для учнів 6-7-х класів 

2 15-19.03.2021 Виставка плакатів і малюнків «Ми проти насильства» 

Жукова Л.П. 

3 15-19.03.2021 Створення відеопроекта «Зупинемо Булінг разом!» 

учні 9-х кл., Азарова Г.В. 

4 20.03.2021 Відеопроект УС до Міжнародного дня щастя«Щастя 

багато не буває» 

5 20.03.2021 До Міжнародного дня щастя відеороліки учнів 2-Б, 

2-В класів «Що таке щастя» 
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6 Протягом року за 

окремим планом 

психолога 

«Булінг. Порушення прав людини» 

«Булінг – соціальна проблема всього світу» 

«Безпека в Інтернеті» 

«Мої емоції» 

«Доброта та жорстокість» 

«Скажемо насиллю –СТОП!» 

«Протидія тиску та маніпуляціям» 

«Вчимося розуміти один одного» 

«Добрі справи прикрашають людину» 

«Спілкування між однолітками» 

«Домашнє насильство. Види та прояви» 

«10 фраз, які потрібно говорити дитині» 

 

 

     Постійно проводиться робота з профорієнтації – співпраця з ВНЗ юридичного профілю, 

Національною академією внутрішніх справ (он-лайн), районною  службою зайнятості, 

відвідування навчальних закладів  під час Днів відкритих дверей.  

     Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в учнівському 

середовищі є робота з батьками. Адміністрацією школи постійно ведеться роз’яснювальна 

робота з батьками щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді.  
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4.3.  Діяльність батьківського самоврядування 
 

У  2020-2021 н.р. діяльність батьківської громадськості відбувалася шляхом співпраці з 

адміністрацією та педагогічним колективом школи, учнівським самоврядуванням, 

позашкільними закладами та була спрямована на вирішення наступних питань: 

* допомога педагогічному колективу у вирішенні питань навчально-

виховного процесу; 

* виконання батьками та учнями школи Закону України “Про освіту”; 

* виконанням наказу про заборону тютюнокуріння у закладі освіти та 

дотримання Статуту школи; 

* допомога в проведенні тематичних заходів та заходів,  спрямованих на 

попередження правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі, 

пропаганду здорового способу життя; 

* організацію харчування учнів та роботу шкільної їдальні.  

 Протягом року були розглянуті питання санітарно-гігієнічних умов навчання в умовах 

протиепідемічних обмежень, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 

попередження правопорушень та негативних явищ серед підлітків, дотримання безпечних і 

комфортних умов навчання та виховання.  

 Взята під контроль робота з питань  негативних проявів поведінки учнів, правопорушень та 

злочинності в учнівському середовищі, порядку під час уроків і перерв. 

Представники батьківської громадськості за необхідності у складі шкільної Ради з 

профілактики правопорушень відвідували вдома учнів, які потребують посиленої педагогічної 

і соціальної уваги, сім’ї, в яких виховуються  діти під опікою, сім’ї, що опинились у складних 

життєвих обставинах.  

Спільно з батьками проведені шкільні свята: «100 днів у школі» (посвята в першокласники), 

«Прощавай, перший клас!», «Прощавай, рідна школо!», «Свято Миколая»,  конкурси ПАШ 

ЮНЕСКО. Також батьки взяли активну участь у підготовці учнів до конкурсів «Козацькому 

роду нема переводу», «Мій родовід», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2021», 

«Колосок», «Гелеантус», «Кенгурятко» та в акціях милосердя «Великодні вітання захисникам 

України», «З надією в серці» (збір речей для дитячих будинків в зоні ООС).  

    Традиційно в березні пройшла Декада  партнерства  та  комунікації «Творимо  майбутнє   

  разом». 

Для батьків були створені і розміщені для ознайомлення на шкільному сайті 

відеопроекти: «Відеотур про організацію комфортного освітнього простору в школі 119», 

«Позаурочна діяльність в школі № 119», «Тематичні виставки здобувачів освіти», «Батьківська 

громадськість – класні керівники» (по наслідках он-лайн зустрічей класних керівників з 

батьками). 

       Під час обмежувальних протиепідемічних заходів батьки допомагали дітям у вивченні 

уроків он-лайн, підготовці різноманітних он-лайн конкурсів, виховних проектів, виставок 

малюнків. Участь дітей та батьків у конкурсах та заходах висвітлювалась на сторінці FB 

«Виховна робота в школі № 119» та сторінці Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації.  
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5. Діяльність  органів  учнівського  самоврядування 

 
Самоврядування школярів – необхідний компонент сучасного виховання особистості. 

Головне завдання шкільного самоврядування – знайти і підтримати учнівську молодь, чия 

життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті. 

Учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й 

самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за які 

несуть самі лідери. Суттєві риси справжніх лідерів - активність, ініціативність, креативність, 

дисциплінованість,  відповідальність, вихованість. 

Організація учнівського самоврядування “Центр дитячих ініціатив” заснована у вересні 1998 

року.  

Шкільне учнівське самоврядівання у 2020-2021 н.р. очолювала  учениця 11-А класу Бойко 

Єлизавета.  

Координувала діяльність шкільної організації учнівського самоврядування у 2020-2021 н.р. 

педагог-організатор Азарова Г.В. 

    Азарова Г.В. у вересні 2020 року була нагороджена подякою Управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації за плідну співпрацю та активну участь у 

районних масових заходах.  

Структура шкільного самоврядування побудована за трьома віковими категоріями: 

1 – 4 класи   -    гра “Веселка” 

5 – 8  класи   -   патрульна система “Мрія” 

9 -11 класи    -   Рада старшокласників  “Лідер” 

     Учні 2-4-х класів об’єднанні у гру «Веселка» і протягом року для них проходить 7 заходів 

відповідно до кольорів веселки. Учні середніх класів з 5 по 7 працюють по патрульній системі. 

Кожен клас створює патруль, який має назву, девіз та емблему і приймає участь у різних 

заходах. Учні 8-11-х класів працюють у раді «Лідер», є активними учасниками районного 

самоврядування. 

   Принцип учнівського самоврядування: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо!» 

    У центрі роботи організації поставлена особистість учня,  його  естетичне  та моральне 

виховання, життєва самореалізація. 

   Організація неодноразово була нагороджена грамотами, дипломами та пам'ятними 

подарунками, має власну символіку: емблему, гасло, гімн.  

Мета ЦДІ – залучення молоді до участі у шкільному житті, розвиток творчої особистості, 

нахилів та здібностей учнів, соціальної активності, захист прав та інтересів дітей і підлітків. 

Найбільш яскраві заходи, запроваджені/втілені учнівським самоврядуванням у          

2020-2021 навчальному році: 

 

Двічі на рік рада старшоклісників «Лідер» самостійно організовує та проводить ігри по 

станціям для учнів 2-4 та 5-7 класів. По підсумках гри обираються переможці та 

нагороджуються грамотами. 

 

 

 

 

-   33   - 

 

  



 

У жовтні місяці команда учнів 5-х класів брала участь у районному конкурсі 

патріотичного виховання «Козацькому роду немає переводу- 2 місце; 

У листопаді шкільна команда «Позитив» посіла ІІІ місце у пізнавально-

розважальному конкурсі «Юніор» серед найрозумніших команд району. 

Традиційно у грудні місяця відбувся День учнівського самоврядування. 

Члени Ради старшокласників «Лідер» проводили уроки у початковій школі 

замість вчителів, а члени ланки «Мрія» проводили веселі перерви.  

 У березні місяці команда старшокласників взяла участь у ІV районному 

КВЕСТі для старшокласників «Укр Ленд», перемогла в номінації «Етимологія». 

            Акція «З надією в серці» - збір одягу, взуття, іграшок в дитячі будинки зони 

ООС. 

Протягом року тривала благодійна акція «Збери пластикові кришечки», що 

були передані для підтримки поранених учасників АТО. 

Акція «Великодні вітання захисникам України» - подарунки передані на 

передову бійцям зони ООС. 

Школа - постійний учасник заходів, що проводить Центр дитячої та 

юнацької творчості Деснянського району: 

 Екологічна школа «Знай, люби, бережи природу» (протягом року) 

 Шевченківські читання «Хай лине Тарасова слово» (березень) 

 Пішоходні екскурсії «Я киянин» (протягом року) 
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6. Здоров’я учнів  

 
 

 Харчування учнів організовано відповідно до закону України «Про повну 

загальну освіту». 

Організація роботи шкільної їдальні відповідає умовам дії системи безпеки 

ХАССР школа придбала обладнання німецької фірми RATIONAL, яке відповідає 

найвимогливішим сучасним вимогам і дає змогу готувати одночасно декілька страв: 

смачних і якісних, з чудовими смаковими характеристиками, обладнання веде облік 

і записує всі контрольні показники. 

Крім того в закладі втілена нова форма організації шкільного харчування 

мультипрофіль. 

Учні мають змогу самостійно обирати страви за своїм смаком. 

           Всього безкоштовне харчування отримують 451 учень  школи, з них: 

1.  Безкоштовні гарячі обіди – 417 учнів 1-4 класів. 

2. Безкоштовні гарячі обіди- 3 дітей-сиріт, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї,  

8 дітей -інвалідів та 16-дітей батьків АТО. 

Організація харчування учнів проводиться КП “Зеніт”.  

Медичне забезпечення. 

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, 

різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню. Медичне забезпечення 

учнів відповідає сучасним вимогам. 
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В школі працює медпункт ( 2 кабінети: 1 - для амбулаторного прийому, 2 - для  

щеплення), який має необхідне устаткування, меблі (холодильник, ростомір, ваги, 

бікси, холодильна сумка, кварцева лампа, тонометр, таблицю для перевірки зору 

тощо), укомплектований лікарськими препаратами першої необхідності у повному 

обсязі. Медичне обслуговування дітей здійснюється кваліфікованими 

медпрацівником: медсестра вищої категорії Сеніна Л.М. Всі медичні огляди, 

щеплення проведено вчасно і якісно.    
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7.  Міжнародне співробітництво 

 
     У 2020-2021 н. р. в школі проводилась реалізація програми міжнародного 

співробітництва, розширення культурних зв’язків (відповідальна: учитель англійської мови 

Коваль В.В.):  

1. Заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня Миру. 

2. V Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower » (Курашевська І.А. Юхимчук І.В., 

Мельник М.А.) 

3. Віртуальні подорожі європейськими країнами за допомогою Google Arts&Culture. 

4. Віртуальна екскурсія (з використанням QR-кодів) «Мандруючи європейськими містами». 

5. Фестиваль європейських держав: віртуальне знайомство з традиціями та культурою країн. 

 

Триває діяльність  школи № 119 в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні 

(керівник проекту вчитель англійської мови Крицина І.В.) 

            Протягом навчального року в рамках ПАШ ЮНЕСКО учні школи брали участь в 

наступних заходах: 

1.      Участь 21 квітня 2021 року у «Всеукраїнській «ЕКО+ЕТНО+AРТ» ініціативі: 

креативній НЕ конференції» під патронатом Національної комісії у справах 

ЮНЕСКО в рамках прооєкту «EcoEthnoEducation», який запровадив Коледж 

економіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК». 

Протягом чотирьох місяців учні виборювали право стати учасниками конференції. 

Свої роботи учні представили в трьох студіях.  

У СТРАТЕГІЧНІЙ ПРОЄКТНІЙ СЕСІЇ: «Еко-освітній нетворкінг в умовах 

карантину. Ініціативи. Ідея. Челендж» Карина Пархоменко, учениця 10 – Б класу, 

представила свій проєкт «Кавовий ресурс».  

Анна Ященко, учениця 7 – А класу, в англомовній студії «YOUTH ECO-

CHALLENDGE» «Екологічні настанови традиційної української культури»  

запропонувала до уваги учасників своє незвичне бачення сучасної ART-ECO 

спадщини рідного міста та яскраво довела, що мистецтво та екологія гармонійно 

інтегрують, збагачуючи одне одну. 

Ксенія Клєнус, учениця 7 – Б класу, мала нагоду власноруч правильно приготувати 
каву по-турецьки, напій, який зупиняє час. Вона стала нашим послом в смачній студії 

«ПЕЧА-КУЧА (PechaKucha). «EcoFood. НЕМАТЕРІАЛЬНА СПАДЩИНА 

ЮНЕСКО», де презентували страви кухонь світу, які увійшли у список 

нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.  

2. 22 квітня 2021 року на сторінці FB «Виховна робота школи № 119» 

Відеопроєкт англійською мовою до Всесвітнього дня Матері-Землі "День Розквіту 

Землі" https://www.facebook.com/100003587612906/videos/2677588552370706  
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8.  Фінансово-господарська   діяльність 

Види надходжень сума 

1. Використання бюджетних коштів, що виділялися 

закладу для покращення матеріально - технічної 

бази: 

- на проведення ремонтних робіт: 

- капітальний ремонт  

- поточний ремонт 

- придбання меблів 

- навчальне обладнання 

- шкільна  форма 

- обладнання для харчоблоку 

- комп’ютерне обладнання та мульт. Комплекс 

3401348 

 

 

 

900000 

  44211 

 444251 

219847 

  28800 

591000 

773239 

2. Використання коштів власних надходжень: 

- надходження  бюджетних установ від господарської 

виробничої діяльності  

- доходи від здачі в оренду  нерухомого та 

індивідуально визначеного майна    

-  кредити банків      

 

 

- 

 

 

27420 

 

 

- 
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9.  Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань,  умінь і навичок учнів. 

 
 Згідно з  річним планом роботи РУО та роботи школи у 2020-2021 н.р. та 

відповідно до графіку внутрішкільного контролю, адміністрація школи  

здійснювала адміністративний контроль у класичній формі: 

- класно-узагальнюючий  (1,5 класи)  

- фронтальний з основ наук ( з проведенням  зрізів знань): 

музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво 

інформатика 

Захист України 

- контрольні зрізи знань з навчальних предметів: 

математика  

української мови 

біологія 

історія України  

1. Адаптація учнів 1-х класів до навчання в школі. 

2. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі. 

3. Рівень навчальних досягнень учнів старших класів з профільним навчанням. 

4. Заходи по організації роботи з основ безпеки життєдіяльності. 

5. Санітарно-гігієнічні умови під час навчально-виховного процесу. 

6. Стан викладання з основ наук. 

7. Стан успішності. 

8. Характер і обсяг домашніх завдань учнів 1-11-х класів 

9. Стан ведення шкільної документації. 

10. Виконання навчальних програм. 

11. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням 

12. Стан медичного обстеження учнів школи 

13. Стан відвідування учнями школи (літера «н» в класному журналі) 

14. Організація харчування в школі. 

15. Стан ведення: 

- щоденників;  

- зошитів.  

16. Пріоритетні напрямки виховної роботи. 

17.  Перевірка  роботи ГПД.  

18. Перевірка шкільної документації. 

19. Перевірка роботи вчителів у позаурочний час. 

По результатам перевірки видано відповідні накази по школі: від 16.11.2020 

№ 84-о/д, від 27.11.2020 № 94-о/д, від 27.11.2020 № 93-о/д, від 11.12.2020 № 100-

о/д, від 20.11.2020 № 88-о/д, від 24.12.2020 № 110-о/д, від 24.12.2020 № 108-о/д, 

від 11.01.2021 № 01-о/д, від 31.03.2021 № 13-о/д, 25.02.2021 № 05-о/д,  від 

13.05.2021 № 25 –о/д. 
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10.   Форма контролю, яким піддавався заклад з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управляння освіти 

 

 

 

 

 
  Відповідно до наказів РУО перевірялась готовність закладу до нового 

навчального року   та обсяг домашніх завдань  (без зауважень).  

Перевірка Головного управління пенсійного фонду України направлення № 

3362 (без зауважень).  

Відповідно до розпорядження ДРА № 374  перевірка з дотриманням 

суб’єктами господарювання правил карантину  (без зауважень). 
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